
تَْعِليَقاتُ سيدي سعيد فودة  -حفظه الله و كفاه- 
على مُقدِّمةِ اإلمام السنوسي في شرح صُغرى الصُّغرى

قال رحمه الله تعالى :
 احلمد لله( ) 

حيث قال كل   : « صلى الله عليه وسلم  بدأ باحلمد اقتداء بالكتاب العزيز وامتثاال ملا رغب فيه املصطفى
أجذم ويروى أقطع وكلها على طريق) «  » « »1أمر ذي بال ال يبتدأ فيه باحلمد لله فهو أبتر »(   ويروى

واألقطع في العيب املنفر وعدم التمام.  التشبيه البليغ باألبتر واألجذم
وإما حادث فهو فعله، فالكل إذاً له   ومعنى احلمد لغة: املدح بكل كمال لله؛ ألن الكمال إما قدمي فهو وصفه،

احلقيقة سواه.  تبارك وتعالى، فال يستحق املدح إذاً على
والسالم على سيدنا وموالنا    وحكم هذا احلمد: الوجوب مرة في العمر كاحلج وكلمتي الشهادة والصالة

صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرًا.  محمد
 رب العاملني( )
املربى، ثم نُقل إلى املالك): 2أصل التربية(   نقل الشيء من أمر إلى أمر حتى يصل إلى غاية أرادها

).3واملصلح للزوم التربية لهما غالباً(
نوع أو جنس فيه عالمة ميتاز بها): 4 والعاملني: جمع سالمة للعاَلم على غير قياس، والعالم في اللغة(   كل

في األنواع: عالَم اإلنسان وعالَم الطير وعالَم اخليل، ويقال   عن سائر األنواع واألجناس احلادثة؛ فيقال
النوع   احليوان وعالم األجسام وعالم النّاميات، ويحتمل أن تكون املناسبة في تسمية  في األجناس: عالم

املتكلمون إلى كل حادث(   )،5واجلنس بالعالم أن لهما من الفصول واخلواص ما يعلمان به، ونقله
متيزه عن موجده املولى القدمي حتى ال يلتبس به أصالً،   واملناسبة في هذه التسمية أن كل حادث فيه عالمة

) وعال على الضالني الذين جعلوا له شركاء من احلوادث، فقال تعالى: وََجعَلُواْ لِلّهِ   ولهذا ردّ موالنا جل
يصلح لأللوهية أم ال، ويحتمل ] 33ُشرَكَاء قُلْ سَمُّوُهمْ )الرعد:   أي: اذكروا أوصافهم حتى ينظر أفيها ما

للناظر فيه ما يجب للمولى العظيم من عليّ الصفات وتنـزهه   أن تكون املناسبة أن كل حادث يحصل العلم
املحدثات، ولهذا قال جل من قائل:إِنَّ ِفي خَلْقِ السََّماوَاتِ وَاألَْرضِ وَاْختِالَفِ اللَّيْلِ وَالنََّهارِ آلَياتٍ   عن سمات

  وقال جل وعال:أَوََلمْ َينُظُرواْ فِي َمَلُكوتِ السََّماوَاتِ َواألَْرضِ وَمَا َخَلقَ)6] (190ألُِّوِْلي األْلبَابِ آل عمران: [
 واآليات في ذلك كثيرة؛ فاملناسبة األولى في وضع اللغة واالصطالح] 185اللّهُ ِمن شَْيءٍ[ األعراف: 

وذكر هذا الوصف   - أن العالم مأخوذ من العالمة، واملناسبة الثانية تقتضي أنه مأخوذ من العلم،  تقتضى
الدعوى( -    ألنه ملا ادعى في اجلملة األولى أن كل كمال)7وهو رب العاملني بعد احلمد لله شبه البرهان بعد

ميدح عليه في احلقيقة سواه، وقد عرفت أن الكمال إما قدمي وإما حادث أتى مبا   فهو لله تعالى وحده ال
على ذلك العوالم، ألنه قد   يدل على أن كال الكمالني له تعالى مبعنى أن األول وصفه والثاني فعله، والدليل

الذي آذنت به التربية املأخوذة من لفظ "رب"، ومن جهة   قام البرهان القطعي على حدوثها من جهة تغيرها
أشعر أيضاً   املخصص في اختصاصها ببعض ما تقبله من مقدار وصفة وغيرهما، وقد  احتياجها إلى

باالختالف في املقادير والصفات واألزمنة   باالحتياج إلى املخصص اإلتيانُُ باجلمع في العاملني؛ فإنه مؤذن
وصفته وزمانه ومكانه، فلو وقع ذلك من غير فاعل لزم اجلمع بني   واألمكنة مع قبول كل مقدار غيره

االستحالة فإذاً هذا   وهما مساواة أحد األمرين لصاحبه ورجحانه عليه بال سبب، وذلك معلوم  متنافيني
جهة املضاف إلشعاره بعموم التربية للعوالم   الوصف وهو "رب العاملني" مؤذن بحدوث جميع العوالم من

دليل على احلدوث واالفتقار للمحدِث، ومن جهة املضاف(   )إليه أيضا8ًاملستلزمة للتغير في جميعها وهو
مقاديرها وصفاتها   بسبب جمعيته، وعمومه باختالف أصناف العوالم وأنواعها وأجناسها في  إلشعاره

حصل لغيره وذلك يستلزم حدوثها(   )9وأزمنتها وأمكنتها وجهاتها مع قبول مادة كل واحد منها ملا
وافتقارها إلى املخصص.

بوجوب الوجود والقدم والبقاء    وملا كان اإلحداث واإليجاد موقوفاً على كمال ألوهية املوجد واتصافه
واحلياة وعموم القدرة واإلرادة جلميع املمكنات وعموم العلم   والقيام بالنفس واملخالفة للحوادث والوحدانية

ملوالنا جل وعال   واجلائزات واملستحيالت لزم أن كل حادث يدل على وجوب هذه الكماالت  جلميع الواجبات
إلى موالنا جل وعال شهدت بأن كل كمال) 01وباجلملة فالعوالم بعد أن تقرر وجوب حدوثها(   وافتقارها



على اتصاف موالنا جلّ وعز بذلك الكمال، وشهدت بأن كل كمال   قدمي هو وصفه تعالىلتوقف حدوثها
بأن املدح بكل كمال   فعله ملا شهدت به من وجوب الوحدانية ملوالنا تبارك وتعالى فقد شهدت إذا  حادث هو

لله وهذا التقرير يعرفك أن تعقيب جملة احلمد   قدمي أو حادث إمنا هو ملوالنا جل وعال، وهو معنى احلمد
برب العاملني هو في غاية احلسن واإلعجاز، وبالله تعالى التوفيق.  لله في سورة الفاحتة بالوصف

-------------------------------------
النكاح، باب خطبة النكاح)  (4840 أخرجه اإلمام أبو داود في كتاب األدب، باب الهدي في الكالم) (1(  بلفظ: أجذم، وابن ماجه في

 بلفظ: ُكلُّ َكالمٍ َأوْ َأْمرٍ ِذي َبالٍ ال ُيفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ)  «8495 بلفظ: أقطع، وفي مسند اإلمام أحمد في باقي مسند املكثرين) (1894
عَزَّ َوجَلَّ َفهُوَ َأْبتَرُ َأوْ قَالَ َأقْطَعُ ».

االرتفاع باملَُربَّى ومن تربيه) 2(   أورد هنا تعريف التربية كما تراه، ألن علم التوحيد هو األصل في التربية، واملقصود من التربية هو
اكتساب صفات كمالية هو أهلٌ لها.   إلى غاية تليق به بحيث ترفع من مواهبه وكماالت وجوده بأن تساعده على

من حيث هو خالق قادرًا   ونحن نعلم أن الله تعالى هو خالق البشر، فهو عالم بالالئق بوجود البشر تفصيالً، ومن هذا الباب كان الله
هذا الباب كان الواجب على البشر االنقياد لله تعالى في] :14على تربية البشر،َأالَ َيعَْلمُ مَنْ خََلقَ وَهُوَ اللَِّطيفُ اخلَْبِيرُ[امللك   ومن

إمنا هو تكميل البشر، وهو املعبر عنه بإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالفائدة من   أحكامه وشرائعه، ألن الهدف من هذه الشرائع
على   هي للبشر، ونزول الشرائع إمنا هو بفضل الله تعالى بال وجوب وال لزوم ولذلك وجب على املسلمني بل  إنزال الشرائع إمنا

الناس أجمعني أن يعتقدوا أن ال حكم إال الله تعالى. 
من صفات الله، إال أن   ومن هنا فاحلاكمية التي متارسها بعض اجلهات على بعض كبعض الدول على بعضها، هي تلبس بصفة

املحكومة بل لصالح احلاكمة، ولذلك فال يسمى هذا التحكم   التحكم الصادر من هذه الدولة احلاكمة على الدول املحكومة ليس لصالح
تسلطي بال وجه حق.   تربية باملعنى السابق بل هو استغالل وحتكم

الفعل غالباً، أطلق اسم) 3(   ملّا كان األصل في التربية أن تطلق على املعنى السابق، وكان كل مالك لشيء ومصلحٍ له يقوم بهذا
املرِّبي على املالك واملصلح، وإمنا قال غالباً ألنه ليس كل مالك يفعل ذلك دائماً. 

بحيث يصح إطالق هذا) 4(   أي: كل مجموعة من املوجودات يطلق عليها اسم (عالَم) البُدّ أن تكون مشتركة في بعض الصفات
االسم عليها

بعد أن لم يكن موجودًا،) 5(   ملّا علم املتكلمون أصل وضع كلمة عاَلم، والحظو بعد ذلك أن كل ما سوى الله تعالى حادث، أي ُوجِدَ
وصححوا إطالق اسم العاَلم عليه من هذا الوجه.  جعلوا احلدوث وصفاً عاماً شامالً لكل ما سوى الله تعالى من املوجودات،

ومناسب مناسبة تامة، وقد ذكر    وكان هذا الوجه به يعلم أحكام كثيرة عن العاَلم، وعن خالق العاَلم. وهذا اإلطالق صحيح بال ريب
اإلمام السنوسي َوجْهَ املناسبة. 

املخلوق َرّبه، وهذا الطريق هو) 6(   في هذه اآلية وآيات كثيرة غيرها في القرآن إرشاد إلى الطريق الذي ينبغي أن يُسلك لكي يعرف
حيث االفتقار وداللة بعض الصفات احلاصلة في العالم على   طريق النظر في العالَم مِنْ جهات معينة مناسبة للداللة على اخلالق من

إحكام الصنعة والتناسب التام احلاصل في هذا العالم، وغير ذلك من جهات. فإذا الحظ   االفتقار كاحلركة والتركب والتحيز، أو
كون خالق   األول دلته على افتقار هذا العالم إلى صانع قادر قدمي غنيّ مريد، واجلهات األخرى تدلُّ مع ذلك على  الناظر اجلهات

العالم عاملِاً مريداً خبيراً. وهكذا. 
هي الطريق التي سلكها   وطريق الترقي من النظر في العالم وحتليله بهيئة معينة، ومن َثمَّ االستدالل بهذا على صفات الله تعالى

الناس، وتقنع العلماء وتكفيهم ، فهي لكونها طريقة قرآنية   علماء أهل السنة املتكلمون. وهذه الطريقة قريبة وواضحة تسهل على عامة
املتكلمون في مقدمة الطرق املتبعة للوصول إلى هذا املطلب اجلليل وهو معرفة الله تعالى.   تالئم جميع مستويات الناس. ولذلك جعلها

الذي من أجله قلنا) 7(   الدعوى هاهنا أن احلمد ثابت لله تعالى، والبرهان هو كون الله رب العاملني، فيصير املعنى: إن السبب
ثبوت احلمد، وهذه لفتة لطيفة من اإلمام   واعتقدنا أن احلمد مطلقاً ثابت لله تعالى، هو أن هو رب العاملني، فربوبية الله ُموجِبٌ

احلاكم مطلقاً، إمنا هو من ثبتت له التربية مبفهومها السابق   السنوسي ، وهي راجعة إلى أن املستحق للعبادة والطاعة وكونه
الستكمال وجوده، وهذا املعنى منحصر في الله تعالى، فلذلك وجب كون احلمد لله.  الشامل للخلق واإلصالح ملن يربيه وهدايته

حالٍ إلى حال، وتغيره هذا) 8(   هذا من غاية الدقة والعمق، فكون الله تعالى ربَّا ُيفَْهمُ منه أن املربوب وهو العالم في تغير مستمر مِن
الستحالة التسلسل ولزوم احلدوث مما بينه، وكون العاملني   دليل على افتقاره كما مَرَّ، وهذا يفهم منه أيضاً وجوب حدوث هذا العالم

تعالى، فليس العالم قدمياً مبادته كما يزعم قوم، وال هو قدمي بنوعية كما زَعَم آخرون، بل هو   جمعاً دليل على حدوث كل ما سوى الله
مبادته وصورته النوعية كما قرَّره علماء أهل السنة.   حادث

الصفات التي دلت على) 9(   عرض اإلمام السنوسي طريق االستدالل على حدوث العالم ووجوب وجود محدثٍ له وصانع يخالفه في
االفتقار فتأمل فيه.

العالم، فكون العالم قدمياً) 10(   أي إننا يجب أن نعتقد وجوب حدوث العوالم ال مجرد احلدوث، مبعنى اليصح أن يجوَّّزَ الِقَدمَ على
مستحيل عقالً وشرعًا . 

الذين زعموا قَِدمَ العالم، ال   ولذلك يقول العلماء في هذا املقام: العالم حادث خالفاً للفالسفة، أي يجب أن نقطع ببطالن قول الفالسفة
وإدراكه.   مجرد اعتقاد حدوث العالم، وإن لزم عنه عقالً، ولكن يجب االلتفات إليه


